
Strihač vlasov

 

45 min. používania

Presnosť: 3 – 41 mm

 

QC5330

Vždy rovnomerný strih
Dosiahnite zakaždým rovnomerný strih pomocou hrebeňového nástavca

sledujúceho kontúry. Nastavenia dĺžky strihača vlasov QC5330/15 je možné

jednoducho vybrať a zaistiť. Môžete si vybrať z 21 nastavení dĺžky, od 0,5 mm do

41 mm.

Jednoduché používanie

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania

Výklopné otváranie hlavy uľahčuje čistenie

45 minút bezšnúrového používania po 8 hodinách nabíjania

Indikátor batérie signalizuje úroveň jej nabitia

Výkonný

Výkonné samoostriace oceľové čepele

Vždy rovnomerný strih

21 uzamykacích nastavení dĺžky od 0,5 mm do 41 mm

Hrebeň sledujúci kontúry kopíruje každú krivku vašej hlavy.



Strihač vlasov QC5330/15

Hlavné prvky Technické údaje

21 uzamykacích nastavení dĺžky

Dva nastaviteľné hrebeňové nástavce

umožňujú vybrať nastavenie dĺžky od 3 mm do

41 mm odstupňovaných presne po 2 mm.

Prípadne môžete zariadenie použiť bez

nástavca a docieliť tak 0,5 mm dĺžku.

Indikátor stavu batérie

Pri úplnom nabití svieti indikátor batérie na

zeleno.

Vysoko odolný

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou

zárukou, podporou celosvetového napätia a

nikdy ich netreba mazať.

Jednoduché čistenie

Jednoducho vyklopte hlavu a pomocou

dodanej čistiacej kefky odstráňte zachytené

vlasy.

Sleduje každú krivku

Jemne sleduje kontúry vašej hlavy pre rýchle,

rovnomerné a pohodlné ostrihanie.

Výkonný bez sieťového napájania

Používajte ho bezšnúrovo alebo ho pripojte k

zástrčke. Po 8 hodinách nabíjania ho môžete

používať 45 minút bez pripojenia do siete.

Samoostriace oceľové čepele

Oceľové čepele sa o seba jemne trú, vďaka

čomu sa počas strihania ostria! Zostanú tak

mimoriadne ostré, aby vždy ostrihali vlasy

úhľadne a účinne, no ich hroty sú zaoblené,

aby chránili vašu pokožku.

 

Služba

2-ročná celosvetová záruka: áno

Príslušenstvo

Čistiaca kefa: áno

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Počet nastavení dĺžky: 20

Presnosť (veľkosť krokov): po 2 mm

Rozsah nastavení dĺžky: 3 – 41 mm

Bez potreby údržby - nie je potrebný olej:

áno

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele:

áno

Dizajn

Jednoduché uchytenie: Bočné panely

Tvarovanie: Ergonomický

Jednoduché používanie

Nastaviteľné vodiace hrebene: áno

Displej: Indikátor nabíjania

Napájací systém

Typ batérie: NiMH

Čas nabíjania: 8 hodín

Prevádzkový čas: 45 minút

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑07‑25

Verzia: 8.2.1

EAN: 87 10103 53792 2

www.philips.com

http://www.philips.com/

